
 

  

 
 
 
 
 

 
 

 .טעם איסור שהייהז.  .מה"ת או מדרבנן ו. .שהייהאיסור ה.  .צורת אדם שאינה שלמה ד. .או שוה שוקעת, צורה בולטת ג. .ע"י נכרי ב. .לאו דלא תעשון א.

 .חשדא בזמן הזה יב.. מוציא אחד מאבריו יא.. כדי להתלמד י. .של פרקים ט. .מבוזיםח. 

 לאו דלא תעשוןא. 
, "אותי"לא תעשון  ,פ"כ פס' כ()שמות  י כסף וכו' לא תעשו לכם"ה"לא תעשון אתי אלו )כד.( ר"הו (מב:) ע"זש"ס בדרשו חז"ל 

להדדי וחיות שרפים ומלאכים כדמות דהיינו ארבעת פנים  )במדור העליון(השרויות אתי ת יואל תעשו כדמו כלומר
במדור ) כדמות שמשיי" אתי"לא תעשון . ועוד דרשו שמתראין לפני אדם במראה הנבואה דהיינו אדם שיש לו כנפים

 ,כו'אכסדרה תבנית  ,יעשה אדם בית תבנית היכל לא. ועיי"ש שלמדו עוד מדרשה זו שדמות חמה ולבנה כגון (התחתון
אפילו  )יו"ד סי' קמא סע' ד וסע' ח( הטשו"עוכן פסקו  קנים. אבל עושה של חמשה ושל ששה ,ורהכנגד מנשל שבעה קנים מנורה 

 .אפילו לנוי ו'דוכ פסלים, כגון ר צורות אדםלייצאסור ש נמצאולפי"ז . לנויהם 
 ע"י נכרי. ב

אפילו בדבר שאינו של  שבותדאמירה לנכרי  ,לעשותםשאף ע"י עכו"ם אסור ( כד: ד"ה שאניר"ה ו מג: ד"ה שאני )ע"ז תוס'בועי' 
)כלל  חכ"אהו ס"ק יז, כג וכט(שם ) ש"ךה ,אות יג(שם ) ב"חהכן פסקו ו .)סי' תתלט( מרדכיוה סי' ה(ע"ז שם ) ש"הרא . וכן נקטושבת

דאמירה לנכרי לא  במקום פסידא צירף דעת הסובריםמ"מ ש (ד"ה עכ"פ חסי' נ ג"ח) דברי מלכיאלבויעויין . (ו וט יותפה אות
תירינן אמירה משמע שלצורך מצוה משועיי"ש בתוס' ). )ח"ב ססי' כט( במנח"יו (יו"ד סי' קכח) ס"בחתת. ועי' נאסרה רק בשב

. ועי' במקום מצוהאף  נכרילהתיר אמירה ל דאין (ע"גד"ה א :)גיטין ח 'תוס 'הלא כתהקשה על תוס' דש( שם)בב"ח ועי'  לנכרי.
 . [ה ודע(")שם אות ח ד השלחן בערך עי' בזהה עליהם ושמה שהקו איך שהבין דברי התוס' (ד"ה פרצוף )ח"ב יו"ד סי' לה מהרי"טב
 או שוה שוקעת. צורה בולטת, ג
ולמעשה הכרעת  .ייתהשאלא שוקעת יש איסור בע תטמח' ראשונים האם בצורה שאינה בול נואהנה בגליון שכ"ג הבו

הם  'שבמדור שכינה, כגון צורות מלאכי השרת. וכן צורת אדם לבדו, כל אלו אסור לעשות אפישצורות )שם סע' ד(  השו"ע
ר אף דאוס הרמב"ןשיטת כלהחמיר שיש  )ס"ק יב( ט"זה. אולם דעת מותר לעשותם, בל בשוקעתא ,בבולטת , בד"אלנוי

  .להחמיר כת' דראוי לחוש)כלל פה אות ח(  החכ"או שו"ע.כה ס"לנו"כ משמע דהמיהו משאר  .תבשוקע
דאינה  וע"ז סי' תתמ( תקמט 'סי )ב"ב והמרדכי (כרובים. ד"ה יומא נד) 'סתו דעת אלא שוה, ולענין צורה שאינה בולטת ואינה שוקעת

 כצורה בולטת. דינה שנעשית בדיו וסממנים הצורש (:מגע"ז ) הריטב"אאולם דעת . ואינה עשיה תשוקע וא תבולטבכלל 
יש ש 'כת (שם) דברי מלכיאלוה .כזופיתוח תמונה ו צילום צורת אדם לענין בכל זה נפ"מו והארכנו בזה בס"ד בגליון הנ"ל.

אנשי מעשה  אע"פ שמצינוו ., ע"כהקבלה יש להחמיר "פשע "שומכ אסור,ריטב"א פי הל להחמיר שלא להצטלם כי
 אולם .שהעיקר להתיר (אות ט מסעי 'פר) בבן איש חיו קע( 'א סי"ח) בשאלת יעב"ץ הואוכן  שהקפידו בזה, מ"מ המנהג להקל,

ודלמא יש לדון להקל  ,צורה בולטתההדפסת תמונת צורת אדם שלמה במדפסת תלת מימד שהתחדשה בזמנינו אסורה כי 
יש לדון שאין בפעולתה משום עשייה אלא ועוד ] , ויש לחלק, עיי"ש.ות י"באהמובא להלן ב ט"לפי מה שיצא לחדש המהרי

 .משום גרמא, וצ"ע[
 שאינה שלמהאדם  תצור. ד

אבל צורת הראש בלא גוף  ,דוקא בגולם שלםהיינו צורת אדם ודרקון  עשיית דאסרינן האד )ע"ז פ"ג סי' ה( הרא"ש והוכיח
 הבה"גע"פ  (ד"ה שאני ע"ז מג:) בתוס'ו .כ"ע ,וגם ליכא חשדא אם אין כל הדמות שלם ,דרשינןלא תעשון אותי דשלם מותר 

 . סי' לח(פ"ג ע"ז ) באגודה "כ. וכ)ע"ז סי' תתלט( במרדכי הואוכן . חשדאאין לחוש משום דכת' להתיר בכה"ג  )הל' ע"ז ססי' נד(
כ. "ע ,להתיר מאחר שאין ראיה ברורה שאין להקל בזה מ"מ כתבו ,בשם מורוהביא כהרא"ש )לאוין כב(  הסמ"גש לאא

 .דאף דפרצוף אדם לחודיה אסור )נד:(מהר"ם מרוטנברג בתוס' יומא הוכיח דלא כהרא"ש מה )ח"ב יו"ד סי' לה( מהרי"טוה
  נקט כהמהרי"ט עיי"ש טעמו.)קונטרס דברים אחדים סי' טז(  ובעמודי אשהרא"ש. על  עוד מה שהקשה י"שועי

כתב בשם  )ס"ק ו(והט"ז  .םכן נוהגיש א"הרמ' וכת. הביאו להלכה ז(ע' )שם ס "עושהו. הרא"שכיו"ד סי' קמא( ) הטור ודעת
, כתב שהמחמיר תבא עליו ברכה)ס"ק לב(  והש"ךד, ע"כ. נוטה לאיסור אפי' בפרצוף אדם לבבשם רש"ל דבסמ"ג הפרישה 

דף ע"ג )של"ה הבשם  )ס"ק יא( הפת"שו. אות י( שם) איש חי בןבוכן פסק  .דהוא איסור תורהיון כ)כלל פה אות ד(  א"כחה וכ"כ

שהייה דהוי משום לענין מודה להקל מהרי"ט השאף יב(  אות שם) ך השלחןרעבועי'  .להקלדכשר הדבר שלא לנהוג כת'  (ע"ב
  .ז(ע' )סי' קמא ס מאירבית בועי' . דלענין שהייה יש להקל (ג-ח"ז סי' קלד אותיות ב) השבט הלוי דעתוכן  .אחשד

צורה שלימה ממש  דוקאלדעת המקילין יוצא דש )סס"ק כה( מ"מ עיי"שלחוש להחמיר ואע"פ שמבואר לעיל שדעת הש"ך 
כגון צורת אדם בולטת בשתי עינים וחוטם שלם וכל הגוף, אבל לא בחצי הציור כדרך קצת המציירים צד אחד של הצורה, 

דקמ"ל הש"ך שאף אם עושה צורת אדם שלם  )ס"ק מ(בדרכ"ת הובא  )סי' קיח( בנהרי אפרסמון וביארע"כ.  ,שזה אינו אסור
בכל גופו, רק שמציירו על צד אחד כדרך שמציירים כן שהצורה אינה עומדת נגדינו פנים אל פנים, ולא נראה מן הצורה רק 

שכת' דמ"מ )כלל פה אות ד(  בחכ"אועי' כ. "ע ,לא נקרא צורה שלימה ומותר ם זהעין אחת וחצי חוטם ואזן אחת ויד ורגל, שג
)ס"ק בבית הלל  ועי'], ע"כ. פ שאינו עושה כל הגוף פנים ואחור אסור )וראיה מחותם בסעיף ה'("חצי הגוף מצד הפנים אע

 .ועי' עוד להלן דדוקא בבית נוהגים כן אבל בבהכ"נ נוהגין לאיסור אף בצורה שאינה שלימה[.ג( 
 . איסור שהייהה

דפעמים אף באופן שאין משום איסור עשייה מ"מ יש איסור שהייה  )מג:( ע"זו )שם( ר"הש"ס בבד איסור העשייה מצינו ומל
שלא חששו לחשדא אלא בצורות שהיה מנהג ( . ברי"ףיטע"ז ) הר"ן 'כתמ"מ ו. )יו"ד סי' קמא(הטשו"ע  משום חשדא. וכן פסקו

כל שלא נודע ולא  אף בעשייהו ,בשהייהמותרין שאין המנהג לעבדן )כגון בהמות אילנות ודשאים(  לעבדן אבל אלו הנכרים
   )שם סע' ו(. השו"ע . וכן פסקפ"ג הי"א()ע"ז  הרמב"םוכ"כ  ., ע"כוכן המנהג ,נשמע שיהיו נעבדות כלל

 מה"ת או מדרבנן. ו
כיון ד ,שמשין שבמדור התחתון כגון חמה ולבנהמיירי ב הזד בשם הרשב"אשכתב  (ד"ה ואיבעית ברי"ף ח:)ע"ז י בר"ן ויעויין

שניתן ביד ששמשין אבל  .)אא"כ איכא משום חשדא( כשאחרים עשו לולקיימן שאין עשויין לתשמיש לא אסרה תורה 
כיון דלתשמיש עבידי בודאי כדרך תשמישן אסרה אותן תורה ואפי'  ,בית תבנית היכל וכו' כגון לעשות כמותןהאדם 

  מה"ת. אסורהמבואר שיש צורות שאיסור שהייה שלהם ו ., ע"כחרים עשו לובשא
 שוקעתבין צורת חמה ולבנה כוכבים ומזלות בין בולטת , התחתוןבמדור צורות שש ר"ת כת' בשם( סי' קמא)הטור  והנה

בפרישה . וכ"כ התחתוןצורות שבמדור באף  א מה"תוייה ההדאיסור הש, ע"כ. ומשמע בין לעשותן בין להשהותןאסורין 
כן דעת הרי"ף בכל משמשי מרום ודעת מהר"ם כן במשמשי מדור עליון לחוד וכתב דג"כ נפקי אליבא דהטור וש (שם אות כה)

 למשה ובתפארת , ע"כ.בשהייה בלא עשייה 'מוכח דלא ס"ל דיש איסור דאו והרא"ש 'התוסמאלא שמדכתיב לא תעשון 
: )ר"ה כד פנ"יוב .צורת אדם או ד' פניםמשמשים שבמדור העליון כגון לענין  :(כד)תוס' יומא ב שכן הוא הביא (על הש"ך ס"ק כג)

בהיכל תבנית היכל כיון  "הכשאחרים עשו לו, ואפשר דה שבמדור העליון אסור אףצורות שלפי התוס'  'כת (על תוס' ד"ה לא
, ע"כ. ומש"כ שה"ה לענין תבנית היכל, עי' באחרים עשו לואף  ה"תמשא"כ בחמה ולבנה מותר מ ,שאפשר לעשות כמותן

  .)שם(דיומא  'בתוסכ"מ שא. ודלא שייך כאן חשד יםמותראם עכו"ם עשאם ש שכת' )שם על סע' ח( "מבתפאל
 כת' (מצוה לט אותיות ב וטו) "חבמנו .משמע שהלאו קאי רק על עשייה בגליון שכ"ג שהבאנו בס"דאלא שמשאר הראשונים 

בפת"ש ועי' . )ס"ק כג(ש"ך בו )ס"ק ט( ט"זב ,)סע' ד( בשו"עוכן מבואר  ,(ד-)שם סע' ג מהרמ"אוכן משמע  דעת רוב הראשונים.שכן 
 השלחן בערך ועי' .(שאלתא נז) שאילתותב הואוכן  אל"מ שאם גוי עשה עבורו שרי.פתהככו' ותבנית היכל  ןלענישפסק  )ס"ק יב(

 . (שם אות ח ד"ה ודע)

 "ו| ה'תשע גליון " | פר' ה
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עובדא הוה בבן ספרד שעלה לעליית שלישי בתענית  
ציבור במנין של בני אשכנז, ולאחר שסיים לברך 
  הברכה שלאחר הקריאה נתן אל ליבו דמנהג בני
אשכנז לקרוא הפטרה במנחה של תענית ציבור,  
ונסתפק אי שרי לו לברך ברכות הפטרה, או דמאחר  
שמנהג בני ספרד שלא לקרא הפטרה בתענית ציבור  

 אסור לו לברך אותם הברכות.
בתעניות של ז'   -)פי"ז ה"ז(  במסכת סופריםאיתא  -א 

באב וז' אחרונות של עצירת גשמים קורין ברכות  
וקללות. אבל תעניות אחרות ויחל משה. ומפטירין  
דרשו ה', וי"א שאין מפטירין. ונהגו בו העם להפטיר.  

 .   )פ"ד דמגילה סי' י'( ברא"שוהובא 
ועוד פשוט בספרי   -)ני"ח ח"א קס"ג ע"ד(  ר' ירוחםוכ"כ 

עניות דרשו ה' וכו'. ויש מקומות  שמפטירין בנביא בת
שנהגו להפטיר, ויש שנהגו שלא להפטיר, והכל לפי 

 המנהג.
נראה דבמקומו היו מפטירין  )סי' ס"ב(  הכל בוומדברי 

  -במנחה בכל ג' התעניות, שכתב בהל' תשעה באב 
למנחה הולכין לבית הכנסת ואומרים אשרי וקדיש  

ו בשאר  זוטא, ומוציאין ס"ת וקורין ויחל משה, כמ
הימים מהתענית. והשלישי מפטיר דרשו. והמפטיר  
בין בשחרית בין במנחה מברך לפניה ברכה אחת, 
ושלש לאחריה, שאינו אומר על התורה רק מסיים מגן  

 דוד, וכן בכל שאר תעניות.  
ובמנחה  -)סי' רי"א תפילת תענית ציבור(  הרוקחוכ"כ 

  אשרי, קדיש, ונוטל ס"ת וקורא כהן ולוי וישראל
בפרשת ויחל, ואותו ישראל השלישי מפטיר בישעיה  
דרשו ה', עד אקבץ על לנקבציו, ומברך עד מגן דוד,  
יהללו, ומחזיר הס"ת, קדיש, תפילת מנחה. ]ובסי'  

כל השנה אין מפטירין אלא בשבתות   -רי"ב כתב 
וימים טובים, חוץ מט' באב ושאר תעניות ציבור אז  

    מפטירין במנחה ולא בשחרית[. 
)שכתב   הטורדמדברי )סי' תקע"ה(  הב"יכתב ו

דבתעניות הראשונות שמתענין בא"י על הגשמים היו  
קורין ומפטירין( מבואר דדעתו דבכל תעניות שהיו  
גוזרין על הציבור היו מפטירין, וא"צ לומר בתעניות  

 הכתובים בפסוק.
בתשעה   -כתב  )הל' תפילה פי"ג הי"ח( הרמב"םאולם 

י תוליד בנים, ומפטירין אסוף  באב בשחרית קורין כ
אסיפם. ובמנחה קורין ויחל משה כשאר ימי  
התעניות. ובשאר התעניות שאנו מתענים על מה  
שאירע לאבותינו קורין בשחרית ובמנחה, הראשון  
קורא ויחל ארבעה פסוקין, וקורא השני והשלישי  

 מפסול לך עד אשר אני עושה עמך.  
ת לא בשחרית  ונראה מדבריו דאין מפטירין בתעניו

 ולא במנחה )מלבד בתשעה באב בשחרית(.  
  -שכתב  )סדר תפילות התעניות( באבורדהםוכן מבואר 

למנחה אומר אשרי וקדיש עד לעילא, ואומר אל ארך  
אפים ורב חסד, ואל ארך אפים מלא רחמים, ומוציא  
ס"ת וקורין בו ג' ויחל משה כמו בשחרית, ומחזיר  

עילא. ע"כ. )אך לענין  ס"ת למקומו ואומר קדיש עד ל
תשעה באב כתב שם דהמנהג להפטיר בין בשחרית 

 ובין במנחה(.
דכן מנהג בני ספרד שלא  )סי' תקע"ה(  הב"יוכתב 

להפטיר בשום תענית לא בשחרית ולא במנחה, חוץ 
 מתשעה באב שמפטירין בו בשחרית ובמנחה.

דבתענית ציבור  )סי' תקס"ו ס"א(  בשו"עוכן סתם לדינא 
יחל בשחרית ובמנחה בין בשחל בשני וחמישי  קורין ו

 בין בשאר ימים. ע"כ. ולא הזכיר ענין ההפטרה.
ומפטירין במנחה דרשו,   -)שם( כתב  הרמ"אאולם 

 ובשחרית אין מפטירין חוץ מתשעה באב.    
ביום   -לענין ברכת הקידוש )קו.(  בפסחיםאיתא  -ב 

מאי מברך, אמר ר' יהודה בפה"ג. רב אשי איקלע  
למחוזא אמרו ליה ליקדיש לן מר קידושא רבה, הבו 

 
 בס"ד    
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 טעם איסור שהייה. ז 
שמא  יש חשדשל "דס 'נר והא(ד"ה ע"ז שם ) 'ובתוס ,שיסברו שהוא עשאם או עבדם חיי' חשדאשב )שם אות כה( בפרישהועי' 

)שם אותיות  ובביאור הגר"א. יחשדוהו שעובד להםנקט שחיי' ש )ס"ק ט( והט"ז)הובא להלן(, ע"כ.  מהרמב"ןעבדם וכן מוכח 

בעשיה החשד הוא מחמת  ותכת' שדברים המותרים בעשייה החשד הוא משום שחושדים שעבדם. והאלו שאסוריט וכא( 
כן ו ,אות ג(שם )  עמק שאלהה דעתאלא משום חשדא דע"ז. וכן  'לא חיידתוס'  ע"פ (שם) מים חייםבמקור . וע' איסור עשייה

אין  תיבהתוך במשהה אותם כגון  אם אינו במקום מגולהש (אותיות כה ול) פרישהב ]ועי' .(: ד"ה ומשוםכד )ר"הרש"י מ נראה
 [. ב"י כעין סברת הפרישהרש"י ו . ועי' להלן אות ט' בשםאסור "חמ"ע אפי' בחד תמה ()ח"ד ססי' יב והמהרש"ם. משום חשדא

ם בעצמם תרוב בנ"א לעשו ין בידאלא שייך לומר כן כי בובות אלו  ה"זזדבאפשר ובנ"ד אם נימא דהחשש הוא שעשאם 
ולענין דבר הנדפס  דם לכאורה יש מקום להחמיר.. אלא דלסוברים שישי חשש שעבחרושתרק במכונות הנמצאות בבית 

 אף משום עשייה כיון שניתן לעשותם ע"י ישראל במקומות שונים. ע"י מדפסת תלת מימד יש מקום לדון לחוש לחשדא
 מבוזים. ח

כלים ועליהם  המוצאד (מב:) בע"זע"פ המשנה  )שם סע' ג( ע"השו 'כתדהנה  ,בעשייה אפי'בנ"ד ש לדון להתיר אולם אכתי י
 ., ע"כלנויאינם אלא ואם הם מבוזים, מותרים ש "ז,נעשו לשם עדמסתמא אם הכלים מכובדים, אסורים וכו' צורות חמה 

 בע"זהא דקתני ד בביאורו לטור() מהרש"להבשם  ()אות לו פרישההכת' ענין עשייה ושהייה, אולם ללענין איסור הנאה,  הוז
 הכי הצור אסור לחתום בהאבל  ,כי צורת החותמת אינה בולטת מותר להניחה ,חותמה שוקעאם  צורתהטבעת שש )מג:(

דבר גרת בכלל דאי והוסיף על סע' ה(שם ) להתפא". וכן פסק על דבר מבוזה שריאבל  ,דבר מכובד עלכשחותם  היינו ,בולטת
 נקט וכן ., ע"כולכך נוהגים היתר לחתום בחותם שקוע על האיגרת אף בצורת אדם שלם או שיראים וטבעות מבוזה היא,

 [.םדאין חילוק בין מכובדין למבוזין בצורת אדלהחמיר דעת הרשב"א שצירף  (שם)שאילת יעב"ץ ב]ועי'  .)ס"ק ט( הפת"ש
עשויים ו וכל מלבושי יקר מבוזים מיקרו כיון שלובשין אותןם בגדישסי' ה( שם ) רא"שלמצינו  ,ולענין מה בכלל מבוזים

 הרמב"םאבל . להקלמשמע )פ"ג ה"ג(  דבירושלמיסוף דיבור ראשון(  ברי"ף )יט:הר"ן  'וכת שבכלל מבוזים הם. סדיניםכוהוי לות לב
מדלא ש)ס"ק יא( ש"ך ה 'וכתם בזה. שסת )סע' ג( "עושבועי'  .טוב להחמירכת' ד)סי' קמא(  טורוה. לאסור בזהכתב  ה"ח()ע"ז פ"ז 

אלא מחמירינן דעד כאן לא  (ד"ה הנה ' קעז)יו"ד סי דאאס י"מהרה ודעת. חבר שום פירוש משמע שדעתו להחמירהביא המ
  .(יו"ד שםלמהרש"ם ) הדעת תורהוהביאו  .כי הוי תרי חומרי אבל בשוה או שוקעת לא מחמירינן ,בולטתצורה ב

. וי"ל י השימוש אין בהם חשש דבכלל מבוזים נינהו"צעצועים שמתכלים ונשברים עי"ל דלדעת המקילים לעיל ולפי"ז 
 .מוש של כבוד כלליש אינולמשחק ילדים ועשויים דבנ"ד כו"ע יודו דבכלל מבוזים כיון ש

  של פרקים. ט
דמות  )כד.( בר"התנן . דן נמי ליכא משום עשייהלפרק עשוייןאם  ,אף באופן שאינן בכלל מבוזים כגון שהם עשויים לנויו

ראית או כזה. ואמרו  צורות לבנה היו לו לרבן גמליאל בטבלא ובכותל בעלייתו שבהן מראה את ההדיוטות ואומר הכזה
איבעית אימא דפרקים הוה ואיבעית אימא להתלמד עבד וכתיב לא תלמד  ,ומי שרי והכתיב לא תעשון אתי וכו' בגמ'

. (ועי' להלן בשם הרי"ף והרמב"ם בזה) .)סי' קמא( והטור )שם( הרא"שוכן פסקו  .כ"אבל אתה למד להבין ולהורות, ע לעשות
 .(שם) י"בהוכ"כ  .ם וכל יומא לא חזו לה וליכא חשדאלא היה מחברה אלא בשעת בדיקת העדיש ()ע"ז מג: ד"ה דפרקים פרש"יו

נקטו דאף משום עשייה ליכא.  ד"ה ואיבעית(ע"ז שם ) תוס' והריטב"א מ"מ ואע"פ שמרש"י משמע דדוקא משום חשדא ליכא,
)מצוה לט אות א(  מנ"חה וביאר ."ק מב()סהדרכ"ת ', והביאו תוסהע"פ )שם אות ח(  בערך השלחן כ"כו ,)שם( בתוס' רי"דוכן הוא 

מבואר דאף  )על סי' קמא( "סחת' בחיל בא .ה"ה בזה ירפו לא חשיב עושה כלי כשהואגבי שבת לכמו עשייה  איסור דליכא
כשאינו מחובר חיבור  דשרי בעשייה מסתבראשכת' ד)ע"ז שם(  ברא"הושו"מ  .בחיבור שלענין שבת אסור בזה ליכא איסור

 .אם הדרך לפרקה באופן שאחרים הבאים לביתו לא יראו הצורה שלימה ה"ה בזה שבת שריעכ"פ היכן שלענין  ולפי"ז .יפה

  כדי להתלמד. י
 'עיו להתלמד עבד וכתיב לא תלמד לעשות אבל אתה למד להבין ולהורות.דר"ג עוד תירוץ על הא דשתרצו  בגמ'ועיי"ש 

 .)סי' ה( הרא"שמ וכן נראה. אמת הן)אף הנ"ל( תירוצים הר"י דכל בשם ( ר"ה כד: ד"ה לא, ומג: ד"ה לא אסרה)ע"ז  תוס'ב
 הרמב"םו .היתר דאחרים עשו לווכן הלא חילק בין יחיד לרבים ובין של פרקים לשאינה של פרקים ( ברי"ף )יח: הרי"ף והנה

שהם סוברים דכיון דלקושטא דמילתא היא  (ברי"ף יט.שם ) הר"ן ביארו אף ההיתר של להתלמד.השמיט  יא( -ה"י ע"ז פ"ג )
 ע"כ.  ,דאחרים עשו לו ומידחיין הנהו אוקימתי "גדלהבין ולהורות שרי מעתה ליכא למימר בדר

כתב לתרץ  (שם) פר"חוה. ה ליה לכתוב דלהתלמד מותר לעשותןהרמב"ם שהו שכתב שאכתי יש לתמוה על (שם) ב"יב ויעויין
  .(ד"ה גי"ה )יו"ד סי' קכחחת"ס הוכן נקט  ., עיי"שלהבין ולהורות שפיר דמיולעולם סנהדרין  ותסמך אמ"ש בהלכ שהרמב"ם

דבכה"ג )ס"ק כו(  הש"ךוכתב . , כולן מותרות אפילו בולטותם להתלמד, להבין ולהורות אם הפסק ד )ססע' ד(השו"ע  ולמעשה
משאר הנו"כ משמע ומ"מ  .לא הביא כלל הא דלהתלמד (ו-ה יות)כלל פה אות "אחכה אולם. בין לעשותם בין להשהותןשרי 

להתיר )שם(  השבט הלוידעת מה"ט . ו)קובץ צהר ח"י עמ' תקכא( הגרנ"ק שליט"או )ח"ז סי' קלד( השבט הלוילהקל בזה. וכן דעת 
לא חשיב ר דוג אסשנקט דבכה" (שם) כהגרנ"ק שליט"אציורי חמה וירח כשלומדים פרשת בראשית דחשיב להתלמד. דלא 

 . ח"י סי' עב ד"ה ורק() "יבמנח ט הלוי דמאי שנא. ועי'העיקר כהשבדלהתלמד. ונראה 
 מוציא אחד מאבריו. אי
שאני ר"ג דאחרים דשיישבו  (שם) בר"ה כמבואר ,אין איסור שהייהד אם מוציא א' מאיבריו י"ל ,שלימה יש צורהשבמקום ו

 ,הא רב יהודה דאחרים עשו לו וא"ל שמואל לרב יהודה שיננא סמי עיניה דדין )כלומר השחת צורתו, רש"י(הקשו עשו לו ו
אלא  ,למועיהצורה  ע"פ גמ' זו שאם פוחת 'תכ (שם על סע' ד) בבית לחם יהודה. וכן התם חותמו בולט הוה ומשום חשדא

 ,טבע רב יהודה דסמי עיניה דדין, שהוא קטןמשיפחת באופן שיהיה ניכר, באשר שהן גדולות, ולא דמיא ל צריךשכת' ש
דלא צריך כולי דחה דברי הבל"י  (ח"ו שם סי' וו )ססי' קכח ס"בחתו. , ע"כאבל בדבר גדול צריך לפחות החוטם כולו שהוא ניכר

   .סגי או יקטע ראש חוטמו ניחנו סומא בעין א'אם מהאי אלא 
 ,ראש שלם אטום בלי צורת פנים ניכרת היינו שאינה שלימה ההתיר בצורהנ"ל ש ת' דהרא"שכ (שם)בשאילת יעב"ץ שאלא 

 ,פ שאין הצורה ניכרת בתבנית הפרצוף אלא כגולם"אע ,אבל ראש וגוף בהדדי בדמות אדם שלם ,כה"ג לא סגי בלא גוףדב
ואף דיש סוברים דמטבעות  ,אעפ"כ נראה הגוף אדם בקומה זקופה ואסור. אכן פרצוף פנים דאדם גרידא פשיטא דאסור

ועוד שדעת הרשב"א דאין חילוק בין מכובדין  ,מבוזים הם קשה לסמוך ע"ז להקל דהרי עינינו רואות דמכובדים הם
 שכת' לענין המחזיק בובה בביתו, דמהני (ג-שם אותיות ב) בשבט הלויועי' . )ס"ק י( הפת"ש, ע"כ. והביאו םלמבוזין בצורת אד

 .אלא שדעתו דצריך פגימה בפנים, אבל באוזן לא מהני (אשרי האיש פ"י אות כא) גריש"א זצ"לה. וכן נקט ב"ץדלא כהיע פגימה
 . חשדא בזמן הזהבי

"ה בנ"ד שצעצועים הו ,בגליון שכ"ג בס"ד הארכנושוכמו  דליכא חשדאהפוסקים צורות שאין דרך לעבדם דעת רוב שאלא 
הדבר שכש (שם) א"ריטבהוכן כתב  ם חשד כלל.דא בבל נכנסמחמת ריבוי תוצרת ע"י מכונות שוב לא בכל בית  םמצויי אלו

 וכן מבואר. )ע"ז ססי' נ(בנחל אשכול  הואוכן  אין משום איסור שהייה אפילו היא צורת אדם. ידוע שאין צורה זו נעבדת
 (.)ס"ק ו בפת"שהובא  )או"ח סי' יג( יחזקאל כנסתב
היינו דבר קבוע שיטעו לומר שיש  לעשות צורות לנוי דהא דאסור( ומסתייעא)ח"ב יו"ד ססי' לה ד"ה  מהרי"טב מצינו גדולה מזוו

אותן הפרצופות ע"כ בהם ממש, לאפוקי דרך ארעי לפי שעה, כגון משחק בהם, או להתלמד, דשרי דלא אתי למטעי, ו
וכן נקט  .כ"ע ,שעושין לתנוקות לשחק בהם, וכן אותם שעושין המשחקים לשחק בהם הואיל ולאו בדרך קבע עבידא שרי

 ותוכבר מבואר לעיל דצורות אלו י"ל דהם בכלל מבוז .(דכולג  - ס"ק לא)ס"ק כז, ועיי"ש ב בדרכ"תהובא  )שם הגהב"י אות כג(בכנה"ג 
  איסור שהייה.עכ"פ משום דאין בהם 

 
)אינה שוקעת או שוה אם הצורה , אבל אפילו לנוי אסור לעשות צורת אדם בולטת וכן להשהותה ברשותו א' ,העולה לדינא

מותר לצלם בנ"א  כוע" ,שוהצורה עכ"פ ב המנהג להקלאין איסור לעשותה, ויש מחמירים בזה, ובולטת ואינה שוקעת( 
מותר לעשות צורת אדם  ב' תמונת צורת אדם שלמה במדפסת תלת מימד.יש להחמיר שלא להדפיס אולם  ולפתח התמונה.

 ד'. אף בעשייהמותרת ודרכו לפרקה שויה מפרקים צורה שלימה ע ג'ראוי להחמיר. מ"מ טת אם אינה שלימה, ואפילו בול
. םלהשהותמותר וכדו' שיש בהם צורת אדם שלימה  צעצועים ה'ע"מ ללמוד ממנה. אף בולטת מותר לעשות צורת אדם 

  .עין וכדו'או אף הכגון  מאיבריה חדויש מחמירים שצריך לפגום א

 

 
 
 

 

 ()ח מוצאי שבת
"ונוהגים לומר   - אמירת פסוקי ברכה במוצאי שבת

פסוקים של ברכה כגון יפתח ה' לך את אוצרו הטוב  
 )טור סי' רצ"ה( כדי שיתברכו במעשה ידיהם".

"אומרים ויתן לך. שהם פסוקים של ברכה בתחלת   -
 )רמ"א סי' רצ"ה, ומשנה ברורה ס"ק ה(ימי השבוע". 

"וראוי ליזהר לומר רבונו של עולם וכו' החל את וכו'   -
 ס"ק ז("ב )מכי הוא בירושלמי וטור סי' רצט". 
להזכיר  "ורגילין - הזכרת אליהו הנביא במוצאי שבת

אליהו הנביא, ופירש בעל המנהיג הטעם, לפי שהוא  
מובטח להן  )מג:( עתיד לבשר הגאולה ואיתא בעירובין

לישראל שאין אליהו בא לא בערבי שבתות ולא בערבי 
י"ט, ועל כן אנו מתפללין כיון שעבר השבת ויכול לבא  

 )טור סי' רצ"ה ורמ"א שם( שיבא ויבשרנו".
מוצאי שבת כל הפסוקים   "יש נוהגין לומר בכל -

שמוזכר בהם אליהו ואומרים שהוא טוב לשכחה  
 )טור סי' ש( ויהיו דרכיו מצליחין בכל השבוע".

 

 

 "עבודת המועדים" נערך ע"י מחבר סדרת
 

 

ליה, סבר מאי ניהו קידושא רבה, אמרי מכדי כל  
הברכות כולן בפה"ג אמרי ברישא, אמר בפה"ג ואגיד  
ביה, חזייה לההוא סבא דגחין ושתי, קרי אנפשיה  

 החכם עיניו בראשו.
האריך בו לדעת אם יסרהב  -ואגיד ביה  רשב"םופי' 

ובכך יבין דבורא פרי הגפן רגילין  אחד מהם לשתות 
לומר ותו לא, שאם לא כן היה אומר לו לקדש קידוש  

 גדול של לילה כמנהגם.
ומבואר דאע"ג דלא היה מנהג רב אשי לקדש קידוש  
גדול ביום מ"מ אם היה מבין דכך הוא מנהגם היה 

 מקדש להם קידוש גדול כמנהגם.
לענין מי  )חיים שאל ח"א סי' צ"ט(  החיד"אומהא הוכיח 

שבמקומו נהגו שלא לברך על הלל בר"ח ובא למקום  
שמנהגם לברך, ודעתו לשוב למקומו, דאף  
דכשמתפלל לעצמו אינו מברך כמנהגו, מ"מ אם עולה  
כש"צ ביום ר"ח יכול לברך ברכת ההלל ולהוציא 

 הרבים ידי חובתם.  
הוכיח מדברי הגמ', דמי  )או"ח ח"ב סי' צ"ד(  ובאג"מ

שמנהגם לומר הלל בליל פסח,  שמתפלל בבהכ"נ 
אע"פ שהוא נוהג שלא לומר הלל בליל פסח, אם הוא  
ש"ץ שם צריך לברך. והוסיף עוד דאם אינו ש"צ, אם  
הוא באופן שיהיה ניכר שאינו מברך צריך ג"כ לברך, 

 ואין כאן משום ברכה לבטלה.
וא"כ ה"ה בנידון דידן אף שהעולה מבני ספרד רשאי  

 אין כאן חשש ברכה לבטלה.לברך ברכות ההפטרה, ו
אולם באמת נראה, דהכא עדיף טפי, ואף אי נימא   -ג 

לענין ברכת ההלל דלא כדברי החיד"א והאג"מ, הכא  
שפיר מצי לברך ברכות ההפטרה. דהא ברכות  
ההפטרה אינן כשאר ברכת המצוות, דאין מברך על 
ההפטרה אשר קדשנו במצוותיו, אלא מברך ברכות  

הפטרה. וכיון דמבואר בדברי שנתקנו על קריאת ה
הפוסקים דענין ההפטרה תלוי במנהג המקומות,  
נראה דאף מי שלא נהג להפטיר, אם יעלה להפטיר 
במקום שנהגו להפטיר אין כאן שום חשש של ברכה 

 לבטלה.
)לר' יששכר בן סוסאן בן דורו של   בתקון יששכרוכן מצינו 

ב דנ"ל ממה שכת מנהגות  סדר התעניות וארבע צומות( -הב"י 
באין )כא.( שפי' רש"י במסכת מגילה בפ' הקורא 

מפטירין בנביא בימים האמורים שם במשנה ראשונה 
בשני וחמישי ובר"ח, משום שהן ימי מלאכה ויקשה  
העיכוב בהם לציבור, וכן בחול המועד שמותר הוא  
במלאכה בדבר האבד, שלפי הדין אין שום איסור  

ן מפטירין בהם  בדבר, אפי' לדברי מי שכתב דאי
הרוצים להפטיר בהם לעורר כדי לעורר הלבבות 
בדברי הנביאים לתשובה הרשות בידם ועליהם תבא  
ברכת הטוב הואיל והימים ימי תעניות והתעוררות  

 לתשובה.
בן ספרד רשאי לעלות שלישי   -העולה לדינא 

ולהפטיר במנחה של תענית ציבור בבהכ"נ שנהגו בו  
ני ספרד שלא לקרוא  לקרא הפטרה, אף שמנהג ב

  הפטרה, ואין בזה חשש ברכה לבטלה.

 


